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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit akibat infeksi merupakan masalah kesehatan yang cukup serius  di 

Indonesia dan masih menunjukkan prevalensi yang cukup signifikan. Salah satu 

penyakit infeksi tersebut adalah demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri 

Salmonella typhi. Penyakit tifoid bersifat endemik, menurut WHO angka penderita 

demam tifoid di Indonesia mencapai 81% per 100.000. World Health Organization 

(WHO) memperkirakan terdapat 17 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia 

dengan insidensi 600.000 kasus kematian tiap tahun. Di negara-negara dengan 

status endemis demam tifoid, 95% merupakan kasus rawat jalan sehingga insiden 

yang sebenarnya 15-25 kali lebih besar dari laporan rawat inap rumah sakit. 

Penyakit ini didapatkan sepanjang tahun dengan angka kejadian pertahun mencapai 

157/100.000 populasi pada daerah semi rural dan 810/100.000 populasi pada daerah 

urban dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Profil Kesehatan Indonesia tahun 

2013 memperlihatkan bahwa gambaran 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat 

inap di rumah sakit, prevalensi kasus demam tifoid sebesar 5,13%.  

Demam tifoid banyak ditularkan melalui makanan, minuman maupun air 

yang terkontaminasi oleh feses atau urin dari subjek yang mengekskresikan 

mikroba (pasien sakit atau sembuh atau “carrier” kronis yang tidak bergejala) 

(WHO, 2013). Infeksi oleh bakteri Salmonella enterica serovar typhi (agen 

penyebab dari demam tifoid) mengakibatkan sekitar 20 juta kasus dari demam tifoid 

dan 216.000 kematian per tahunnya yang dimana lebih dari 90% insidensi di bagian 
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Asia  (Elshayeb et al., 2017). Penyakit demam tifoid dapat berkembang menjadi 

komplikasi yang cukup serius, diantaranya adalah perforasi intestinal. Angka 

morbiditas dan mortalitas pada perforasi intestinal tetap menduduki jumlah yang 

cukup banyak di negara berkembang pada beberapa dekade belakangan ini 

(Anyanwu, 2017). 

 Penanganan terhadap demam tifoid selama ini dilakukan dengan 

memberikan antibiotik. Akan tetapi data-data adanya resistensi antibiotik terhadap 

bakteri menyebabkan terbatasnya pilihan terapi (Mandal, 2012). S. typhi adalah 

organisme penyebab yang secara acak dapat menimbulkan resitensi terhadap 

beberapa golongan antibiotik, seperti B-lactam (ampicilin, ceftriaxone) 

chloramphenicol, cotrimoxazole, resistensi quinolone (nalidixic acid) yang telah 

dilaporkan di bagian Asia Tenggara dan bagian India serta terapi yang sebelumnya 

merupakan pengobatan efektif untuk demam tifoid, yaitu fluoroquinolone 

(ciprofloxacin) (Qamar, 2014). Berdasarkan “National Typhoid and Paratyphoid 

Fever Surveillance Annual Summary 2014” oleh CDC, didapatkan data dari 

Salmonella serovar typhi yang telah diisolasi bahwa 72% resisten terhadap 

nalidixic acid, 5% resisten tehadap ciprofloxacin, tidak dilaporkan adanya resistensi 

terhadap ceftriaxone dan 11% merupakan kasus MDR. Multi Drug Resistance 

(MDR) merupakan suatu resistensi terhadap tiga dari golongan obat pada lini 

pertama dari antibiotik (Qamar, 2014).  

Disamping banyaknya data mengenai resistensi antibiotik terhadap mikroba 

serta efek samping yang dapat ditimbulkan membuat pengobatan dengan bahan 

alami menjadi alternatif sebagai terapi dalam penyakit infeksi khususnya yang 

disebabkan oleh bakteri. Berbagai jenis tanaman telah dibuktikan oleh berbagai 
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penelitian dapat memberikan efek terapi diantaranya sebagai antimikroba. Salah 

satu tanaman Indonesia yang dapat digunakan adalah Lada hitam (Piper nigrum) 

yang dibuktikan pada penelitian sebelumnya memiliki efek inhibisi terhadap 

beberapa bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus cereus (Pavithra, 

2009).    

Lada hitam (P. nigrum) diduga mengandung zat alkaloid, anthrakuinon, 

tanin, flavonoid, yang merupakan zat fitokimia dan sebagai antibakteri 

(Noumedem, 2013). Alkaloid sebagai zat tertinggi yang terkandung pada P. nigrum 

telah dibuktikan dapat memberikan efek sebagai antibakteri dengan senyawa 

piperine didalamnya (Ahmad, 2012). Pada penelitian sebelumnya (Hikmawanti, 

2016) membuktikan bahwa efektivitas lada hitam dibandingkan dengan lada putih 

dengan variasi konsentrasi etanol 60%, 70%, 96% melalui metode KLT-

densitometri didapatkan bahwa lada hitam menghasilkan kadar piperin tertinggi 

dengan konsentrasi etanol 60%. Selain itu, efek yang dapat diberikan P. nigrum 

adalah membantu penetrasi antibiotik pada sel bakteri melalui perubahan membran 

dinding sel bakteri yang dapat meningkatkan aktivitas P. nigrum sebagai antibakteri 

(Pavithra, 2009). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh 

permasalahan sebagai berikut: “apakah esktrak etanol buah lada hitam (Piper 

nigrum) memiliki efek antimikroba terhadap bakteri S. typhi?” 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

 Untuk mengetahui efek antimikroba esktrak etanol buah lada hitam 

(Piper nigrum) terhadap bakteri S. typhi secara in vitro. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Untuk mengetahui Kadar Bunuh Minimal (KBM) ekstrak buah lada 

hitam (Piper nigrum) terhadap bakteri S. typhi melalui metode dilusi tabung. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat akademis 

a. Memberi informasi ilmiah terkait efek antimikroba  ekstrak buah 

lada hitam (Piper nigrum) terhadap bakteri S. typhi. 

b. Dapat digunakan sebagai penelitian dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat masyarakat 

 Menambah wawasan masyarakat terkait ekstrak buah lada hitam 

(Piper nigrum) yang memiliki efek antimikroba terhadap bakteri S. typhi 

secara in vitro. 


